
 
 
 

 

Termo de Referência 

 

 
Objeto: Aquisição de Autoclave Horizontal. 

 
Quantidade: 

 
Quantidade Unidade Descrição 

1 UNID Características técnicas mínimas do equipamento: Esterilizador 
automático horizontal a vapor saturado, vácuo pulsante, com bomba 
de vácuo de no mínimo de 1,5 c.v., utilizado para esterilização e 
secagem de instrumentais, materiais porosos empacotados ou não, 
tecidos, luvas, líquidos, vidraria, mamadeiras, seringas, borrachas, 
com capacidade da câmara interna mínima de 96 litros. Devera 
possuir 01 porta, do tipo braços concêntricos com vedação feita 
através de guarnição fabricada em silicone., câmara interna em 
formato retangular, automática, elétrico 220V ou 380V trifásico, 
trabalhando com ciclo de pré-vácuo pulsante para remoção do ar, 
com 2 câmaras, sendo a interna confeccionada em aço inoxidável 
AISI 316L, espessura de no mínimo 4,7 mm e a externa em aço 
inoxidável AISI 316, polido sanitário. Deverá possuir isolamento das 
câmaras por intermédio de cobertura de lã de rocha e revestimento 
em alumínio corrugado para evitar dispersão de calor e isolamento 
ou sistema de isolamento similar. Gerador de vapor próprio, 
construído em Aço Inoxidável AISI 304 ou 316 ou ainda 316L, com 
aquecimento por resistências de fabricadas em aço 316 sem costura 
e blindadas, ou sistema similar de mesmo desempenho. 
Purga deverá ser automática, câmara interna com dreno conforme 
Norma Técnica, devendo possuir entrada independente para 
luva de validação de 1”. Entrada de ar limpo para quebra de vácuo, 
toda tubulação hidráulica deverá ser em aço inox. Os 
transdutores internos e externos deverão ser do tipo digital, 
purgadores auto limpantes. Equipamento montado em estrutura com 
pés reguláveis para nivelamento do mesmo. 
Estrutura em aço SAE 1020 pintada, com sistema de encaixes nas 
laterais, confeccionado em aço inoxidável. Painel de controle micro 
processado através de CLP com software para no mínimo 08 
programas, em display de cristal líquido, e ciclos flexíveis 
para programação do usuário, arquitetura aberta, Tempos 
Programáveis, Temperatura de trabalho de 100° a 134oC. 
Acessórios:Impressora térmica para registro do processo 
de esterilização acoplada ao equipamento, o equipamento devera 
possuir sistema de osmose reversa, que deverá ser fornecida 
como parte integrante do equipamento, com sistema de acomodação 
através de bandejas. 
O equipamento deverá possuir Registro no Ministério da Saúde e 
atender as Normas Técnicas de Fabricação (ABNT, ASME). A 
empresa proponente dever apresentar registro do produto junto ao 
ministério da Saúde do produto ofertado, licença de funcionamento, e 
A.F.E., se distribuidor apresentar carta de autorização do fabricante 
para comercialização do produto. 
A instalação será por conta do vencedor do certame. 
A instalação e materiais para a instalação deverá estar inclusos no 
preço ofertado. GARANTIA 12 MESES /COM REGISTRO NA ANVISA 



 

Prazo de entrega: 60 dias. 

 
Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado em 30(trinta) dias, a 

contar da data do recebimento da Nota Fiscal, devidamente vistada pelo órgão 

requisitante, comprovando a entrega do item ao Município de Cabreúva. 

 
Resumo justificativa: Para ser instalado na UPA 24 horas Antonio Baradel. 


